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 משרד הפנים -רשות האוכלוסין וההגירה  המשיבה:

 ע"י עו"ד עודד יהוד ו/או יעקב חמו ואח'
 אזרחי –מפרקליטות מחו דרום 

 84158, בניין קרסו, באר שבע 4קרן היסוד 
  10309ת"ד 
  02-6467058, פקס: 073-3801222טל: 

 תגובה מטעם העותרים לבקשה להארכת מועד להגשת תגובה ולביטול מועד הדיון

העותרים מתכבדים להגיש את תגובתם  2.11.2022מיום הנכבד בהתאם להחלטת בית המשפט 

 . 21.11.2022מטעם המשיבה ולביטול מועד הדיון הקבוע ליום  להגשת תגובה לבקשה להארכת מועד

 נםלרשום את מע אינם יכוליםבנגב לא מוכרים הבכפרים  המתגוררים בדואיםר: בתמצית נזכי .1

במרשם היא  םבמרשם האוכלוסין בהתאם לשם הכפר הלא מוכר בו הם מתגוררים. כתובת

 1974-רישום מען(, תשל"ד) שם האוכלוסיןרלתקנות מ 6תקנה  מכוחוזאת  ,בהתאם לשם השבט

 ת:הקובע (,האוכלוסין מרשם תקנות)להלן: 

הודעה על המען של שבט בדוי המשתרע על שטח רחב, תכלול את שם השבט "

הבדוי המצויין בטור א' בתוספת השלישית, את שם הנפה המצויין לצדו בטור 

  ור ג'."ב' ואת שם המחוז לפי ט

לתקנות  6, ללא מקור סמכות, בניגוד לתקנה עניינה של העתירה במדיניות שקבעה המשיבה .2

לפיה בכל פעם שתושב בדואי מעתיק את מגוריו מיישוב וללא שפורסמה,  ,מרשם האוכלוסין

המען מוכר אל כפר לא מוכר בנגב, ומודיע על כך למשיבה, אין מקבלים את הודעתו לשינוי 

בכך עוסקת  שבט.שם מען מיישוב מוכר אל לשכת רשות האוכלוסין אינה משנה בטענה ש

 העתירה.

מדיניות המשיבה מרחיקת לכת וגורפת עוד יותר. ילדים מאז הוגשה העתירה התגלה עוד, כי  .3

שנולדים לשני הורים שמענם הרשום הוא שם השבט, אינם יכולים עוד להירשם אצל המשיבה 

כפי שרשומים ההורים בהתאם לשם השבט שלהם, והמען במרשם האוכלוסין נותר ריק. 

 כוחה. האגודה לזכויות האזרח בישראל פנתה בעניין אל המשיבה ואל באי
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 .'אהעתק מכתב האגודה לזכויות האזרח מצורף ומסומן 

 . 'בהעתק מכתב התשובה מטעם המשיבה מצורף ומסומן 

בבקשה שהגישה המשיבה כעת, היא מודה כי אכן יש קושי ליישם את המדיניות שלה לאור  .4

לתקנות מרשם האוכלוסין. המשיבה מודיעה בבקשתה כי בסיכום הישיבה  6הוראות תקנה 

-שהתקיימה בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט ציבורי 6.10.2022יום מ

מנהלי(, והשתתפו בה נציגים מפרקליטות המדינה לעניינים אזרחיים ונציגי המשיבה, "נקבע 

על מנת להתמודד עם הקושי ביישום המדיניות אל מול הדין הקיים, יש לבחון תיקון של כי 

ת מטה מתאימה בהתחשב באינטרסים הנוגעים לעניין". עוד לאחר שתיערך עבוד התקנות,

וכי  ,מסרה המשיבה, כי תיקון התקנות דורש אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 ניתן יהיה לתקן את התקנות רק לאחר הקמתה של ממשלה חדשה )ההדגשה לא במקור(. 

אין לה מקור סמכות בחוק, והיא היינו, המשיבה מודעת לכך שמדיניותה היא בלתי חוקית, שכן  .5

לתקנות מרשם האוכלוסין. למרות זאת, מבקשת המשיבה להמשיך וליישם  6מנוגדת לתקנה 

 את המדיניות הבלתי חוקית, וזאת עד שיתאפשר לה, אם בכלל, לשנות בעתיד את התקנות.

זו, הפוגעת חשוב לציין, כי בפני המשיבה עמדה האפשרות לפעול לשינויה של מדיניות לא חוקית  .6

 ואולםלהגשת העתירה, לאחר הפניות אליה,  קודםהיסוד של אלפי אזרחים בדואים,  בזכויות

 12/ע נספח, למשל', ר) חוקי לא ובאופןיסוד הנחיות נסתרות,  עללפעול  להמשיךבחרה  היא

 בשלולנהוג בדרך זו,  להמשיך לההנכבד יתיר  פטכי בית המש עתה מבקשת המשיבה לעתירה(.

 .את מדיניותההמשפטי באופן שיהלום  המצבנתה העתידית לשנות את כוו

על כוונה לשינוי שנוגדת את הדין הקיים רשות אינה רשאית לבסס את מדיניותה הפוגענית  .7

: "על כל רשות מינהלית לפעול ולהפעיל סמכותה בהתאם לדין הקיים, ואין חקיקתי בעתיד

היא רשאית שלא לעשות כן בגלל אפשרות שחקיקה עתידית תשנה את התמונה ותפתור בדרך 

מיטראל בע"מ נ' ראש  3872/39כלשהי את הבעיה המתעוררת עתה בבית המשפט" )בג"ץ 

((. ועוד: "כל עוד לא בא שינוי בחוק, אין 1993) 497, 485( 5, פ"ד מז)הממשלה ושר הדתות

ידי יישום -הרשות רשאית לפגוע בזכויותיו או בציפיותיו של האזרח לפי החוק הקיים על

מאור נ' שר  679/84ידי מניעה מראש של פגיעה ביישומה" )בג"ץ -המדיניות החדשה או על

ותיה אין בכוח הרשות ((. וגם: "בהפעילה את סמכוי1985) 829, 825( 2, פ"ד לט)התחבורה

 3674/94פי המצב החקיקתי הקיים" )בג"ץ -להסתמך על חקיקה צפויה, ושומה עליה לפעול על

(. מושכלות ראשונים אלה הן "ביטוי ישיר 1995) 816, 804( 3, פ"ד מט)צרפתי נ' שר הבריאות

"ם לעקרון חוקיות המינהל המחייב כי רשויות המדינה יפעלו בהתאם להסמכה בחוק" )בר

; ור' עוד: בג"ץ ('טיבח)להלן: עניין  (11.1.2022) 14, פסקה ח'טיב נ' שרת הפנים 7917/21

ארד נ'  2967/00; בג"ץ (1997) 383, 380( 5, פ"ד נא)דורון נ' ראש עיריית ראשון לציון 5692/97

 ((.2010) 100כרך א  משפט מינהליארז -(; דפנה ברק2000) 191, 188( 2, פ"ד נד)הכנסת

העותרים מתנגדים לבקשת המשיבה להארכת מועד להגשת תגובה מטעמה האמור לעיל  לאור .8

ממדיניותה לאלתר ולשוב לנהוג על פי הוראות הדין,  לחדולעל המשיבה . ולביטול מועד הדיון

 או להסכים כי העתירה תתקבל. 



, בינייםובלבד שיינתן צו , העותרים יסכימו לביטול מועד הדיון ולאורכה המבוקשת לחלופין .9

-8, 1 ולפיו עד להחלטה אחרת המשיבה תרשום את מענם של אזרחים בדואים )ובהם העותרים

בעתירה זו( במרשם האוכלוסין, ותשנה את רישום מענם, בהתאם לשם השבט, על פי הודעה  3

 לתקנות מרשם האוכלוסין. בעניין זה נפנה לשתי דוגמאות: 6שתימסר לפי תקנה 

 לשרת המורה, ביניים לצו בבקשה עסק( 7917/21לעיל )בר"ם 'טיב חהדין בעניין  פסק .א

לחדול מלפעול על פי נוהל שאימצו להם, ולפיו הפנים ולמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה 

(, שעה)הוראת  לישראל והכניסה האזרחות חוקלהוראות  התאםיש להוסיף ולנהוג ב

 המשיבים. נפסק, כי ק חדש, שתוקפו פקע, וזאת בתקווה שיצליחו לחוקק חו2003-"גהתשס

לחוקק: "על המשיבים לפעול  םעל חוק חדש שבכוונת םלייסד את מדיניות םרשאי אינם

פי חוק הוראת השעה או -בגדרו של הדין הקיים בלבד, ואין הם רשאים לפעול יותר על

 לפסק הדין(. 15ה אינו בתוקף" )פסקה הנהלים שהוצאו מכוחו, כל עוד חוק ז

, ולפיה משרד הפנים עסקה במדיניות שקבע נ' שר הפנים אטני 1528/13בבג"ץ  העתירה .ב

בעת שניתן אישור רשמי על לידה להורים זרים שילדם נולד בישראל, יושמט מן האישור 

 על כיהרשמי שם האב, כפי שנרשם בהודעה שניתנה בבית החולים. משרד הפנים טען, 

 כיועוד מסר,  ,תן בבתי החוליםלהסתפק בעותק בכתב יד של הודעת לידה שני ההורים

כך שיהיו בידי ההורים  החולים בבתי הלידה הודעות הנפקת מערך בלפעול למחשו ובכוונת

הורה בית המשפט, כי בשלב זה, עד להטמעת הוצאת  1.6.2016 ביום. מסמכים מודפסים

הודעות לידה ממוחשבות )והגם שהתהליך מצוי בעיצומו(, ישוב משרד הפנים להנפיק 

שורים רשמיים מודפסים על לידה, כפי שהיה המצב טרם השינוי שהוביל להגשת אי

העתירה, והדגיש, כי משרד הפנים אינו רשאי לשמוט פרטים שנכללו בהודעה שניתנת על 

 כלומר את שם האב )ר' הפסקה הראשונה להחלטה(. –ידי בתי החולים 

לא פורסמה  המשיבה שלהפוגענית הבלתי חוקית ועניינה של עתירה זו, מדיניותה  בנסיבות .10

כלל, והיא אינה מעוגנת בכל נוהל פומבי כמו במקרים שצויינו, ולכן המשיבה ממילא אינה 

רשאית להוסיף ולנהוג על פיה. אשר על כן, ולחלופין, העותרים יסכימו לדחיית המועד ובלבד 

 שיינתן צו ביניים כאמור.

 7.11.2022היום, 

 

______________________ 

 עו"ד ,עּביר ג'וּבראן

  ב"כ העותרים


